
                                                              
 

                    Град  Лозница                                    Република Србија                 
 
                                            

__________________ Србија, 15300 Лозница, Карађорђева 2 _______________                
Централа: 015/879-263, stomicevic.@loznica.rs 

    Град Лозница  
   Градска Управа  
Број:  404-16-619/2015- III-1 
Датум:25.06.2015. године 
       Л о з н и ц а 
              На основу члана 115. Закона о јавним  набавкама  (''Службени гласник'' Републике 
Србије бр.124-13) Начелник Градске управе  доноси: 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
  Назив и адреса наручиоца: Град Лозница -Градска управа Лозница, Карађорђева број 2., 
15300 Лозница. 
 
 Врста наручиоца: Локална самоуправа 
 Опис  предмета јавне набавке: Реконструкција вртића ''Лане'' 
Назив и ознака из општег речника  набавке: 45000000 Грађевински радови 
Предмет јавне набавке: Радови 
 
Процењена вредност јавне набавке: 1.584.122,85 без ПДВ-а,   1.900.947,42   са пдв-ом. 
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности 
 Природа и обим радова основна обележја радова и ознака из општег речника набавки:  
Грађевинки радови (рушење и демонтажа, столарски радови, керамичарски, молерски и 
подополагачки радови). 
 
 Вредност уговора се увећава за износ од 94.956,00 динара са пдв-ом из разлога што 
предмером радова везаних за извођење радова на објекту вртића ''Лане'' у Лозници није 
дефинисана израда шпалетни око прозора, након демонтаже старих дрвених и монтаже нових 
ПВЦ прозора. Нови ПВЦ прозори су постављени на место старих и као такви су фиксирани пур 
пеном, која у неком периоду експлоатације губи на волумену и полако деградира.   
Надзорни орган је обавестио инвеститора о ''превиду'' који је настао у току пројектовања. 
Измена уговора  се односи на: 
- члан 3. став 1.  Уговора о извођењу радова на вртићу ''Лане'' број 404-16-619/2015-III-1 од 

15.04.2015. године, и гласи: 
 

''Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 2. Основног Уговора износи 
укупно 1.291.203,60 динара без пдв-а, односно 1.549.444,32 динара са пдв-ом''; 
- члан 7:'' Наручилац се обавезује да извођачу плати уговорену цену под условима и на 
начин одређен чланом 4. основног Уговора. Примопредаја радова се врши комисијски у року од 
7 дана од завршетка радова''. 
-  
Све остале одредбе уговора остају на снази. 
На основу свега изнетог Градска управа града Лознице је донела одлуку да се измени Уговора о 
јавној набавци број: 14/2015 о извођењу радова -Реконструкција вртића ''Лане'', ЈНМВ број 404-
16-619/2015-III-1 и на основу тога ће закључити Анекс уговора. 
 
 



                                                              
 

                    Град  Лозница                                    Република Србија                 
 
                                            

__________________ Србија, 15300 Лозница, Карађорђева 2 _______________                
Централа: 015/879-263, stomicevic.@loznica.rs 

 
                                                                                                                    ГРАДСКА УПРАВА  
Службеник за јавне набавке                                                              Начелник Градске управе  
Слађана Томићевић, дипл.економиста                                       _____________________________ 
___________________________                                                 Милојка Смиљанић, дипл. правник 
 
Достављено:  
- Управи за јавне набавке 
- Државној ревизорској институцији 
- Начелнику 
- Архиву 


